WIELKA
BRYTANIA
Strona informacyjna
Jednostka pieniężna i jej podział
Banknoty (B)
Banknoty wycofane z obiegu (B/w)
Monety (M)

Monety wycofane z obiegu (M/w)

WIELKA BRYTANIA
Waluta: funt (GBP)
1 funt = 100 pensów
Banknoty: 5 funtów, 10 funtów, 20 funtów, 50 funtów
http://www.bankofengland.co.uk/banknotes/Pages/current/default.aspx
Emitentem banknotów jest Bank of England (Bank Anglii)
Monety: 1 pens, 2 pensy, 5 pensów, 10 pensów, 20 pensów, 50 pensów, 1 funt,
2 funty
http://www.royalmint.com/discover/uk-coins/coin-design-and-specifications
Emitentem monet jest The Royal Mint (Mennica Królewska)
Oficjalna waluta także dla:
Brytyjskie Terytorium Antarktyczne, Falklandy, Georgia Południowa
i Sandwich Południowy, Gibraltar, Guernsey, Jersey, Tristan da Cunha, Wyspa
Man, Wyspa Świętej Heleny

KORZYSTANIE Z ALBUMU
Album jest plikiem PDF i do jego przeglądania można korzystać ze wszystkich
funkcji oprogramowania Adobe Reader. Posiada również dodatkowe łącza
ułatwiające poruszanie się po dokumencie.
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 dolar

B/p-1, 2

2 dolary

B/p-3, 4

5 dolarów

B/1, B/2, B/3, B/p-5, 6

strona tytułowa
poprzednia strona
następna strona

Strona informacyjna

Jednostka pieniężna i jej podział
Banknoty (B)

po kliknięciu
użytkownik
przenosi się
do wybranego
zagadnienia

Pozostałe banknoty w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w Albumie (B/p)

Banknoty wycofane z obiegu (B/w)
Monety (M)
Pozostałe monety w obiegu, których
wizerunków nie zamieszczono w Albumie (M/p)
Monety wycofane z obiegu (M/w)

Wielka Brytania
Jednostka pieniężna i jej podział:
Funt (GBP)
1 funt = 100 pensów

Banknoty
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

5 funtów

B/1

10 funtów

B/2

20 funtów

B/3

50 funtów

B/4

Monety
Wartość
nominalna

Numery kart opisowych i pozycji w wykazie

1 pens

M/1-1, 2, 3, M/2

2 pensy

M/2-2, 3, M/3-1, 2

5 pensów

M/3, M/4-1, 2

10 pensów

M/4, M/5-1, 2

20 pensów

M/5, M/6-1, 2, 3

50 pensów

M/7-1, 2, 3

1 funt

M/8

2 funty

M/8-2, 3

B/1

Wielka Brytania
5 funtów

Wymiary: 125 x 65 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „5POUNDS” w prawej dolnej części, na brzegu szaty graficznej,
– napis „FIVE” i cyfra „5” tworzące ozdobny element u dołu, z lewej strony
portretu,
– cyfra „5” w tle z prawej strony portretu,
– napis „FIVEPOUNDS” w górnej i dolnej części budynku z lewej strony
portretu,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „BOE” powtarzający się w tle słownego oznaczenia nominału, w lewej dolnej części,
– cyfra „5” w cyfrach „5” w górnej lewej i środkowej części oraz w górnej
części w tle nazwy banku i portretu;
■ 
utajone: na stronie przedniej cyfra „5” pojawiająca się w środkowej górnej
części świecąca w kolorach czerwonym i seledynowym;
■ 
optyczne:
po obu stronach:
– wizerunek wieży na tle elementu przeźroczystego, na stronie przedniej
w kolorze złotym, na stronie odwrotnej w kolorze srebrnym, mieniące się
różnymi kolorami w zależności od kąta patrzenia,
– obramowanie elementu przeźroczystego i symbol waluty „£” na tle elementu, zmieniające kolor w zależności od kata patrzenia z fioletowego na
zielony (farba zmienna optycznie),
na stronie przedniej srebrna folia mieniąca się różnymi kolorami w zależności od kąta patrzenia:
– w lewej górnej części, na której widoczna jest korona i poniżej napis
„BANK OF ENGLAND” wykonany mikrodrukiem,
– w lewej dolnej części, na której w zależności od kąta patrzenia widoczny
jest napis „Five” lub „Pounds”,
na stronie odwrotnej okrągły element w kolorze zielonym, na którym
w zależności od kąta patrzenia widoczny jest ozdobny motyw z napisem
„BLENHEIM” lub zarys korony;
■ 
element przeźroczysty po obu stronach:
– owalny element z portretem królowej Elżbiety II i dwukrotnie powtórzonym napisem „£5 BANK OF ENGLAND”,
– ozdobny element z wizerunkiem wieży.
Barwy dominujące:
strona przednia – niebieska w kilku odcieniach, zielona;
strona odwrotna – niebieska, jasnobrązowa, zielona.

B/2

Wielka Brytania
10 funtów

Wymiary: 132 x 69 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:
■ 
mikrodruk:
na stronie przedniej powtarzające się:
– napis „10POUNDS” w prawej dolnej części w tle liczb „10”,
– napis „TEN” i liczba „10” tworzące ozdobny element u dołu, z lewej strony
portretu,
– liczba „10” w tle z prawej strony portretu,
– napis „TENPOUNDS” w górnej i dolnej części budynku z lewej strony portretu,
– napis „TEN” w środkowej górnej części,
na stronie odwrotnej powtarzające się:
– napis „BOE” w tle słownego oznaczenia nominału w lewej dolnej części,
w lewym górnym rogu oraz powyżej portretu i z jego prawej strony,
– liczba „10” w liczbach „10” w górnej lewej i środkowej części,
– napis „BOE” i „TEN” z lewej strony w tle wizerunku piszącej kobiety oraz
z lewej strony i w górnej części na brzegu szaty graficznej,
– napis „TEN” w tle oznaczenia numeru oraz w górnej części w tle napisu
„England”;
■ 
utajone: na stronie przedniej liczba „10” pojawiająca się w środkowej górnej
części świecąca w kolorach czerwonym i seledynowym;
■ 
optyczne:
po obu stronach:
– wizerunek katedry na tle elementu przeźroczystego, na stronie przedniej
w kolorze złotym, na stronie odwrotnej w kolorze srebrnym, mieniące się
różnymi kolorami w zależności od kąta patrzenia,
– symbol waluty „£” na tle elementu przeźroczystego, na stronie przedniej
w kolorze srebrnym, na stronie odwrotnej w kolorze miedzianym,
– pióro na tle elementu przeźroczystego zmieniające kolor w zależności od
kąta patrzenia z fioletowego na pomarańczowy (farba zmienna optycznie),
na stronie przedniej z lewej strony srebrna folia mieniąca się różnymi kolorami w zależności od kąta patrzenia:
– w górnej części, na której widoczna jest korona i poniżej napis „BANK OF
ENGLAND” wykonany mikrodrukiem,
– w dolnej części, na której w zależności od kąta patrzenia widoczny jest
napis „Ten” lub „Pounds”,
na stronie odwrotnej wizerunek książki w kolorze miedzianym, na którym
w zależności od kąta patrzenia widoczne są litery „J” i „A” oraz zarys korony;
■ 
element przeźroczysty po obu stronach:
– owalny element z portretem królowej Elżbiety II i dwukrotnie powtórzonym napisem „£10 BANK OF ENGLAND”,
– ozdobny element z wizerunkiem katedry;
■ 
w ytłoczone: na stronie przedniej osiem okrągłych punktów w lewej górnej
części.
Barwy dominujące:
strona przednia – brązowa w kilku odcieniach, pomarańczowa;
strona odwrotna – brązowa w kilku odcieniach, pomarańczowa, czerwona,
różowa.

B/3

Wielka Brytania
20 funtów

Wymiary: 139 x 73 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:*
■ 
mikrodruk: po obu stronach powtarzające się napisy i liczba „20”;
■ 
utajone: na stronie przedniej liczba „20” pojawiająca się w środkowej górnej
części świecąca w kolorach czerwonym i zielonym;
■ 
optyczne:
na stronie przedniej z lewej strony srebrna folia mieniąca się różnymi kolorami w zależności od kąta patrzenia:
– w górnej części, na której widoczna jest korona i poniżej napis „BANK OF
ENGLAND” wykonany mikrodrukiem,
– w dolnej części, na której w zależności od kąta patrzenia widoczny jest
napis „Twenty” lub „Pounds”,
na stronie odwrotnej w prawej górnej części rozeta w kolorze fioletowym
z literą „T”;
■ 
element przeźroczysty po obu stronach:
– owalny element z portretem królowej Elżbiety II i dwukrotnie powtórzonym napisem „£20 BANK OF ENGLAND”,
– motyw z wizerunkiem latarni morskiej na tle budynku i napisów mikrodrukiem, w kolorach złotym i niebieskim na stronie przedniej i w kolorze
srebrnym na stronie odwrotnej,
– okno;
■ 
w ytłoczone: na stronie przedniej okrągłe punkty w lewej górnej części.
Barwy dominujące: po obu stronach – fioletowa w kilku odcieniach, szara,
żółta.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Bank of England (www.bankofengland.co.uk).

B/4

Wielka Brytania
50 funtów

Wymiary: 146 x 77 mm

Banknot polimerowy
Zabezpieczenia:*
■ mikrodruk: po obu stronach powtarzające się napisy i liczba „50”;
■ 
utajone: na stronie przedniej liczba „50” pojawiająca się w środkowej górnej
części świecąca w kolorach czerwonym i zielonym;
■ optyczne:
na stronie przedniej z lewej strony srebrna folia mieniąca się różnymi kolorami w zależności od kąta patrzenia:
– w górnej części, na której widoczna jest korona i poniżej napis „BANK OF
ENGLAND” wykonany mikrodrukiem,
– w dolnej części, na której w zależności od kąta patrzenia widoczny jest
napis ”Fifty” lub „Pounds”,
na stronie odwrotnej w prawej górnej części rozeta w kolorze czerwonym
z literami „AT”;
■ element przeźroczysty po obu stronach:
– owalny element z portretem królowej Elżbiety II i dwukrotnie powtórzonym napisem „£50 BANK OF ENGLAND”,
– ozdobny motyw z napisami „50” i „£”, w kolorach złotym i zielonym na
stronie przedniej i w kolorze srebrnym na stronie odwrotnej,
– okno;
■ wytłoczone: na stronie przedniej okrągłe punkty w lewej górnej części.
Barwy dominujące: po obu stronach – brązowa w kilku odcieniach, czerwona,
zielona, żółta.
* Opis zabezpieczeń przygotowano na podstawie informacji zamieszczonych na stronie internetowej Bank of England (www.bankofengland.co.uk).

B/w

Wielka Brytania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

1

2

3

4

5

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Znak wodny

10
szylingów = 140 x 67
50 pensów

głowy kobiet

1 funt

1 funt

5 funtów

5 funtów

151 x 72

134 x 67

158 x 90

140 x 84

Rysunek stron
A/ Elżbieta II

Barwy stron

R/ alegoryczna postać siedzącej kobiety

brązowa

A/ Elżbieta II

zielona

głowa kobiety
w hełmie i faliste
linie

R/ alegoryczna postać siedzącej kobiety

zielona

A/ Elżbieta II

zielona

R/ Isaac Newton

22.11.1970 r.

bez
ograniczeń

31.05.1979 r.

bez
ograniczeń

11.03.1988 r.

bez
ograniczeń

27.06.1967 r.

bez
ograniczeń

31.08.1973 r.

bez
ograniczeń

zielona

A/ głowa kobiety w hełmie

ciemnoniebieska,
różowa

R/ lew trzymający klucz

ciemnoniebiesko
zielona

A/ Elżbieta II

ciemnoniebieska

głowy kobiet
R/ alegoryczna postać siedzącej kobiety

Termin
wymiany

brązowa

portret Elżbiety II

portret
I. Newtona

Data wycofania
z obiegu

niebieska

Uwagi

B/w

Wielka Brytania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

6

5 funtów

Wymiary
w mm

Rysunek stron

Znak wodny
A/ Elżbieta II

8

5 funtów

5 funtów

135 x 70

135 x 70

brązowoszara,
zielona, niebieska

R/ George Stephenson

zielononiebieska,
fioletowa, szara

A/ Elżbieta II

zielona, brązowa,
ciemnożółta

R/ Elizabeth Fry

zielononiebieska,
fioletowa, szara

portret Elżbiety II

A/ Elżbieta II
9

10

10 funtów

10 funtów

151 x 93

151 x 85

R/ lew z kluczem

brązowa

A/ Elżbieta II

brązowa

R/ Florence Nightingale

29.11.1991 r.

bez
ograniczeń

21.11.2003 r.

bez
ograniczeń

05.05.2017 r.

bez
ograniczeń

31.05.1979 r.

bez
ograniczeń

20.05.1994 r.

bez
ograniczeń

brązowa

portret Elżbiety II

portret
F. Nightingale

Termin
wymiany

niebieskoszara

A/ Elżbieta II
portret Elżbiety II

Data wycofania
z obiegu

niebieskoszara

145 x 77 portret Wellingtona
R/ książę Wellington

7

Barwy stron

brązowa

Uwagi

B/w

Wielka Brytania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Rysunek stron

Znak wodny
A/ Elżbieta II

11

10 funtów

142 x 75

portret Elżbiety II
R/ Charles Dickens
A/ Elżbieta II

12

10 funtów

142 x 75

portret Elżbiety II
R/ Charles Darwin
A/ Elżbieta II

13

20 funtów

160 x 90

20 funtów

160 x 90

portret
W. Shakespeare’a

A/ Elżbieta II
R/ statua Williama Shakespeare’a
A/ Elżbieta II

15

20 funtów

149 x 80

brązowoszara,
pomarańczowa

brązowa,
pomarańczowa
brązowa, zielona,
żółta

Termin
wymiany

31.07.2003 r.

bez
ograniczeń

01.03.2018 r.

bez
ograniczeń

19.03.1993 r.

bez
ograniczeń

20.03.1993 r.

bez
ograniczeń

28.02.2001 r.

bez
ograniczeń

fioletowa
fioletowa
fioletowa, niebieska
fioletowa, niebieska
fioletowa

portret Elżbiety II
R/ Michael Faraday

Data wycofania
z obiegu

brązowa, fioletowa

portret Elżbiety II
R/ statua Williama Shakespeare’a

14

Barwy stron

fioletowa

Uwagi

B/w

Wielka Brytania
Banknoty wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Wymiary
w mm

Znak wodny

16

20 funtów

149 x 80

portret Elżbiety II

17

18

19

20

20 funtów

50 funtów

50 funtów

50 funtów

149 x 80

169 x 95

156 x 85

156 x 85

portret Elżbiety II
i napis „£20”

Rysunek stron
A/ Elżbieta II

fioletowa,
ciemnobrązowa

R/ Edward Elgar

fioletowa, niebieska

A/ Elżbieta II

filetowa,
ciemnoszara, żółta

R/ Adam Smith

fioletowa, czerwona,
brązowa, żółta

A/ Elżbieta II

szarozielona,
brązowa

R/ Sir Christopher Wren

szarozielona,
brązowa

portret Elżbiety II

A/ Elżbieta II

brązowoszara,
czerwona, różowa

R/ Sir John Houblon

czerwona, różowa,
brązowa

A/ Elżbieta II

czerwona,
fioletowobrązowa,
brązowa, żółta

portret Elżbiety II

portret Elżbiety II
i napis „£50”

Barwy stron

R/ Matthew Boulton, James Watt

fioletowobrązowa,
jasnobrązowa, szara

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

30.06.2010 r.

bez
ograniczeń

01.10.2022 r.

bez
ograniczeń

20.09.1996 r.

bez
ograniczeń

30.04.2014 r.

bez
ograniczeń

01.10.2022 r.

bez
ograniczeń

Uwagi

M/1

Wielka Brytania
1 pens

Średnica: 20,30 mm
Masa: 3,56 g
Stop: miedź, cynk, cyna
Obrzeże: gładkie
Uwaga: w obieg u znajdują się również monety z napisem na rewersie „ONE PENN Y”.

1 pens

Średnica: 20,30 mm
Masa: 3,56 g
Stop: miedź, cynk, cyna
Obrzeże: gładkie
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety wykonane ze stali pokrytej miedzią.

1 pens

Średnica: 20,32 mm
Masa: 3,56 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: gładkie

M/2

Wielka Brytania
1 pens

Średnica: 20,32 mm
Masa: 3,56 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: gładkie

2 pensy

Średnica: 25,90 mm
Masa: 7,12 g
Stop: miedź, cynk, cyna
Obrzeże: gładkie
Uwaga: w obieg u znajdują się również monety z napisem na rewersie „TWO PENCE”.

2 pensy

Średnica: 25,90 mm
Masa: 7,12 g
Stop: miedź, cynk, cyna
Obrzeże: gładkie
Uwaga: w obiegu znajdują się również monety wykonane ze stali pokrytej miedzią.

M/3

Wielka Brytania
2 pensy

Średnica: 25,91 mm
Masa: 7,12 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: gładkie

2 pensy

Średnica: 25,91 mm
Masa: 7,12 g
Stop: stal pokryta miedzią
Obrzeże: gładkie

5 pensów

Średnica: 18,00 mm
Masa: 3,25 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w 2013 r. The Royal Mint rozpoczęła program wycofywania z obiegu monet wykonanych z miedzioniklu.
Monety te są nadal prawnym środkiem płatniczym. Nie podano dat wycofania lub wymiany tych monet.

M/4

Wielka Brytania
5 pensów

Średnica: 18,00 mm
Masa: 3,25 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w 2013 r. The Royal Mint rozpoczęła program wycofywania z obiegu monet wykonanych z miedzioniklu.
Monety te są nadal prawnym środkiem płatniczym. Nie podano dat wycofania lub wymiany tych monet.

5 pensów
Średnica: 18,00 mm
Masa: 3,25 g
Stop:
a) miedzionikiel
b) o
 d 2012 r. stal
platerowana niklem
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w 2013 r. The Royal Mint rozpoczęła program wycofywania z obiegu monet wykonanych z miedzioniklu.
Monety te są nadal prawnym środkiem płatniczym. Nie podano dat wycofania lub wymiany tych monet.

10 pensów

Średnica: 24,50 mm
Masa: 6,50 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w 2013 r. The Royal Mint rozpoczęła program wycofywania z obiegu monet wykonanych z miedzioniklu.
Monety te są nadal prawnym środkiem płatniczym. Nie podano dat wycofania lub wymiany tych monet.

M/5

Wielka Brytania
10 pensów

Średnica: 24,50 mm
Masa: 6,50 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w 2013 r. The Royal Mint rozpoczęła program wycofywania z obiegu monet wykonanych z miedzioniklu.
Monety te są nadal prawnym środkiem płatniczym. Nie podano dat wycofania lub wymiany tych monet.

10 pensów
Średnica: 24,50 mm
Masa: 6,50 g
Stop:
a) miedzionikiel
b) o
 d 2012 r. stal
platerowana niklem
Obrzeże: ząbkowane
Uwaga: w 2013 r. The Royal Mint rozpoczęła program wycofywania z obiegu monet wykonanych z miedzioniklu.
Monety te są nadal prawnym środkiem płatniczym. Nie podano dat wycofania lub wymiany tych monet.

20 pensów

Średnica: 21,40 mm
(moneta siedmiokątna)
Masa: 5,00 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

M/6

Wielka Brytania
20 pensów

Średnica: 21,40 mm
(moneta siedmiokątna)
Masa: 5,00 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

20 pensów

Średnica: 21,40 mm
(moneta siedmiokątna)
Masa: 5,00 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

20 pensów

Średnica: 21,40 mm
(moneta siedmiokątna)
Masa: 5,00 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

M/7

Wielka Brytania
50 pensów

Średnica: 27,30 mm
(moneta siedmiokątna)
Masa: 8,00 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

50 pensów

Średnica: 27,30 mm
(moneta siedmiokątna)
Masa: 8,00 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

50 pensów

Średnica: 27,30 mm
(moneta siedmiokątna)
Masa: 8,00 g
Stop: miedzionikiel
Obrzeże: gładkie

M/8

Wielka Brytania
1 funt

Średnica: 23,43 mm
(moneta dwunastokątna)
Masa: 8,75 g
Stop:
rdzeń – nikiel-mosiądz
pierścień – mosiądz poktyty niklem
Obrzeże: na przemian
ząbkowane i gładkie

Uwaga: na awersie moneta posiada zabezpieczenie optyczne: symbol „” lub cyfra „1” widoczne
w zależności od kąta patrzenia w dolnej części oraz mikrodruk w postaci powtarzających się wzdłuż
brzegów monety: napisu „ONE POUND” na awersie i roku emisji na rewersie.

Średnica: 28,40 mm
Masa: 12,00 g
Stop:
rdzeń – miedzionikiel
pierścień – miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: ząbkowane z napisem
„STANDING ON THE
SHOULDERS OF GIANTS”

2 funty

Uwaga: na rewersie moneta posiada zabezpieczenie optyczne: okrągły element w środkowej części
ze zmieniającym się wzorem w zależności od kąta patrzenia.

2 funty

Średnica: 28,40 mm
Masa: 12,00 g
Stop:
rdzeń – miedzionikiel
pierścień – miedź, cynk, nikiel
Obrzeże: ząbkowane z napisem
„QUATUOR MARIA VINDICO”

M/w

Wielka Brytania
Monety wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

1

6 pensów
= 2,5 pensa

19,40

2,82

miedzionikiel

6 pensów
= 2,5 pensa

19,40

6 pensów
= 2,5 pensa

19,40

1 szyling
= 5 pensów

23,60

1 szyling
= 5 pensów

23,60

2

3

4

5

Rysunek stron

Obrzeże

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

30.06.1980 r.

bez
ograniczeń

30.06.1980 r.

bez
ograniczeń

30.06.1980 r.

bez
ograniczeń

A/ Jerzy VI
R/ monogram „GRJ”, korona, nominał
A/ Jerzy VI
2,82

miedzionikiel
R/ monogram „G VI R”, korona, nominał
A/ Elżbieta II

2,82

miedzionikiel
R/ kwiaty, nominał
A/ Jerzy VI

5,65

miedzionikiel
R/ godło Anglii, nominał
A/ Jerzy VI

5,65

miedzionikiel
R/ godło Szkocji, nominał

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

Uwagi

M/w

Wielka Brytania
Monety wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

6

1 szyling
= 5 pensów

23,60

5,65

miedzionikiel

1 szyling
= 5 pensów

23,60

2 szylingi
= 10
pensów

28,50

2 szylingi
= 10
pensów

28,50

5 szylingów
= 25
pensów

38,70

7

8

9

10

Obrzeże

Rysunek stron
A/ Elżbieta II
R/ ukoronowany herb Anglii, nominał
A/ Elżbieta II

5,65

miedzionikiel
R/ ukoronowany herb Szkocji, nominał
A/ Jerzy VI

11,31

miedzionikiel
R/ róża i korona, nominał
A/ Elżbieta II

11,31

miedzionikiel
R/ róża w okręgu, nominał
A/ Jerzy VI, nominał

28,20

miedzionikiel
R/ św. Jerzy na koniu

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany
bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

bez
ograniczeń

Uwagi

M/w

Wielka Brytania
Monety wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

11

5 szylingów
= 25
pensów

38,70

28,20

miedzionikiel

5 szylingów
= 25
pensów

38,70

5 szylingów
= 25
pensów

38,70

1/ pensa
2

17,10

5 pensów

23,60

12

13

14

Obrzeże

Rysunek stron

Data wycofania
z obiegu

A/ Elżbieta II na koniu, nominał

bez
ograniczeń

R/ korona i herby Zjednoczonego Królestwa
A/ Elżbieta II, nominał
28,20

bez
ograniczeń

miedzionikiel
R/ korona i herby Zjednoczonego Królestwa
A/ Elżbieta II

28,20

bez
ograniczeń

miedzionikiel
R/ Winston Churchill
A/ Elżbieta II

1,80

brąz

gładkie
R/ korona, nominał

grudzień
1984 r.

bez
ograniczeń

31.12.1990 r.

bez
ograniczeń

A/ Elżbieta II
15

5,66

miedzionikiel

ząbkowane
R/ oset, korona, nominał

Termin
wymiany

Uwagi

M/w

Wielka Brytania
Monety wycofane z obiegu

Pozycja

Wartość
nominalna

Średnica
w mm

Masa
wg

Stop/Próba

Obrzeże

16

10 pensów

28,50

11,31

miedzionikiel

ząbkowane

Rysunek stron

Data wycofania
z obiegu

Termin
wymiany

30.06.1993 r.

bez
ograniczeń

A/ Elżbieta II
R/ lew w koronie, nominał
A/ Elżbieta II
17

25 pensów

38,60

28,27

bez
ograniczeń

Ag 925/1000
R/ monogram „EP”, korona
A/ Elżbieta II

18

25 pensów

38,60

28,27

bez
ograniczeń

miedzionikiel
R/ monogram „EP”, korona
A/ Elżbieta II

19

20

50 pensów

1 funt

30,00

22,50

13,50

miedzionikiel

9,50

miedź, nikiel,
cynk

gładkie

R/ alegoryczna postać siedzącej kobiety,
nominał

ząbkowane A/ Elżbieta II, rok emisji
z napisem
„DECUS ET
TUTAMEN” R/ h erb królewski, nominał

* Uwaga: wycofaniu i wymianie podlegają również monety z innymi napisami na obrzeżu i innymi wizerunkami na rewersie.

Uwagi

28.02.1998 r.

bez
ograniczeń

16.10.2017 r.

bez
ograniczeń

moneta
siedmiokątna

*

